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TISZAKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

ÜGYRENDI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 

 

2021. szeptember 23. -án megtartott rendes nyílt ülés 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

41/2021.(IX.23.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítőjéről 

 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

42/2021.( IX.23.) számú határozata 

Bizottsági ülés napirendjeiről 

 

 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

43/2021.( IX.23.) számú határozata 
Javaslat a Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési év munkatervének elfogadásáról  

 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

44/2021.( IX.23.) számú határozata 
Javaslat az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

45/2021.( IX.23.) számú határozata 
         

Javaslat a Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 

történő csatlakozásól 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

46/2021.( IX.23.) számú határozata 
 

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának jóváhagyására 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

mely, készült Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és 

Településüzemeltetési Bizottság 2021. szeptember 23-án megtartott rendes nyílt üléséről. 

 

 

Jelen vannak:      Komlós Ferenc bizottság elnöke 

Bizottsági tagok:  K.Tálas László 

        Csabainé Huszár Zita 

        Takács Péter Józsefné 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: 

  Dr. Kiss Györgyné polgármester 

  dr. Héczei Eszter   jegyző 

   

Komlós Ferenc: Tisztelettel köszönti az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság mai 

ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket.  

Megállapítja, hogy az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, 

az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.  

 

Komlós Ferenc: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Takács Péterné bizottsági tagot. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Takács Péterné bizottsági tag legyen a 

jegyzőkönyv hitelesítő, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

41/2021.(IX.23.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítőjéről 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Településüzemeltetési 

Bizottság jóváhagyja Takács Péterné bizottsági tagot a bizottsági ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének. 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Dr.Kiss Györgyné polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Irattár 

 

 

Komlós Ferenc: Felteszem szavazásra, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok 

tárgyalásával egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 
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Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

42/2021.(IX.23.) számú határozata 

Bizottsági ülés napirendjeiről 

 

 
 

Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a napirendeket az alábbiak szerint fogadja el: 
 

NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE:  

 

 
1. ) Előterjesztés a Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési év munkatervére. 

 

                              Előadó: Tóth Katalin mb. intézményvezető 

 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló 

beszámoló elfogadására. 

 

        Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester 

 

 

3.) Előterjesztés Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 

 

        Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester 

 

 

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása 

 

                               Előadó: dr. Héczei Eszter, jegyző 

 

   

5.) Egyebek. 

 

 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Dr.Kiss Györgyné polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Irattár 
 

 

 

1. Napirend: 
          Előterjesztés a Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési év munkatervére. 
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                              Előadó: Tóth Katalin mb. intézményvezető 
 

Dr.Kiss  Györgyné: Az intézményvezető elkészítette a munkatervet, ő majd a képviselő-testület 

ülésén lesz jelen és lehet tőle kérdezni. Tájékoztatom a bizottságot, hogy egy óvodapedagógus 

felmondott a nevelési év elején. Az állásra másik jelentkező van, azonba az ő besorolási bére 

kb. 22.000.- ft –tal több.  

Kérem a bizottság és majd a testület támogatását a bér és az útiköltség biztosítására az 

adóbevétel terhére. 

Nyárra három hét szünet lesz az óvoda tervei között, a gyerekek ellátása ekkor is biztosított 

lesz. 

A bölcsőde munkatervét kicsit később kaptuk meg. A bölcsőde teljes gyermeklétszámban 

üzemel három szakképzett dolgozóval. 

 

Kiemelkedően magas színvonalú anyagot kaptunk mind az óvódától mind a bölcsődétől. 

 

Csabainé Huszár Zita: mindenképpen javaslom az új óvónő felvételét és a bér biztosítását, mert 

mindenhol keresik az óvónőt és nehogy máshová menjen el. 

 

K.Tálas László: én is feltétlenül javaslom az új óvónő alkalmazását. 

 

Takács Péterné: elolvastam a munkatervet és véleményem szerint nagyon jó anyagot kapott a 

bizottság, teljes évre vonatkozó átfogó munka. 

 

Komlós Ferenc: Szépen kidolgozott anyagot kaptunk mind az óvodától, mind a bölcsődétől. 

 

Van-e még valakinek véleménye, kérdése? Nincs. Felteszem szavazásra, aki javasolja a 

Képviselő-testület részére Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési év munkatervének   

jóváhagyását valamint, hogy az új óvodapedagógus bérköltségét és utazási költségét  a Testület 

biztosítsa, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 
 

Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 
 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

43/2021.(IX.23) számú határozata 

Javaslat a Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési év munkatervének jóváhagyására 

 
 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Településüzemeltetési 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési 

év munkatervének jóváhagyását. valamint, az új óvodapedagógus bérköltségének és utazási 

költségének biztosítását. 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Dr.Kiss Györgyné polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Irattár 
 

 

2. Napirend: 
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Előterjesztés az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló 

beszámoló elfogadására. 

 

        Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester 

 
 

 

Dr.Kiss Györgyné: az anyag első része a féléves teljesítést mutatja, ami megfelel az időarányos 

teljesülésnek. Külön látjuk a Sart program számláját. A  bevételeket csak a programba 

forgathatjuk vissza ezért próbálunk olyan gépeket, eszközöket beszerezni amik az 

önkormányzat számára is felhasználhatók, most ágdarálót szeretnénk vásárolni. 

A Bethlen Gábor Alapítvány pénze a számlánkon van 2 éve, a hidaskürtiekkel szoktuk 

felhasználni, egyenlőre a járványhelyzet miatt várunk, hogy mit tudunk kezdeni majd a pénzzel. 

Van tartalékunk, amit a képviselő-testület jóváhagyásával lehet felhasználni. Egyéb 

számláinkon lévő összegek pályázati pénzek, amit általában a támogatási szerződések aláírása 

után utal a kincstár. 

Az új tanyagondnoki gépjármű december végén érkezik meg az önkormányzathoz. 

A rendkívűli önkormányzati támogatás eredményéről nincs még hírünk, a második körbe már 

nem férünk bele, mert ahhoz kell az első körös döntés. 

A jubileumi jutalmakat szerettük volna beletenni a második körös támogatásba ezt saját 

költségvetésből kell majd kifizetnünk. Ez az összeg járulékkal együtt 4,5 mó Ft.   

Van egy magas összegű adóvisszatérítés kötelezettségünk, amit a támogatásból tervezünk 

kifizetni. 

A második féléves adóból még várunk befizetéseket és a kincstár részéről utalást is. 

 

Nagyon takarékoskodunk, valamennyi intézményegységgel együtt. 

 

Takács Péterné: Polgármester asszony szóban jól kiegészítette az anyagot. A beszámolóban jól 

áttekinthető a gazdálkodás helyzete. Valóban vannak nem várt események, ami megterhelik a 

költségvetést, de látok a költségvetésben tartalékot is. 

 

Komlós Ferenc: Van-e még valakinek véleménye, kérdése? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy 

aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló 

beszámoló elfogadását, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

44/2021.(IX.23.) számú határozata 
Javaslat az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Településüzemeltetési 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti 

időszak gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását 
 

Határozatról értesülnek: 
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1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Dr.Kiss Györgyné polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Irattár 

 

 

 

 

                                                       3. Napirend 

 

 

Előterjesztés Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 

 

        Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester 

 

 

dr. Kiss Györgyné: a csatlakozási szándékunkról kell dönteni. 

 

Komlós Ferenc: Van-e még valakinek véleménye, kérdése? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy 

aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az önkormányzat  Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

45/2021.(IX.23.) számú határozata 
Javaslat az Önkormányzat  Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 

 
 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Településüzemeltetési 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat Bursa Hungarica 2022 évi 

felsőoktatási pályázati önkormányzati ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozását. 

 
 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Dr.Kiss Györgyné polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Irattár 

 

 

                                                                  4. Napirend 

 

 

             Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása 

 



7 

 

                               Előadó: dr. Héczei Eszter, jegyző 

 

 

dr. Héczei Eszter: a helyi esélyegyenlőségi program megvalósítási határidejét szükséges 3 

évente felülvizsgálni és ha szükséges módosítani. A program marad, a határidők változnak. 

Pályázatok benyújtásához szükséges a hatályos helyi esélyegyenlőségi program. 

 

Komlós Ferenc: Van-e még valakinek véleménye, kérdése? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy 

aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek a  Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 

 

Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 

46/2021.(IX.23.) számú határozata 
Javaslat   Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának elfogadásáról 

 
 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Településüzemeltetési 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának 

jóváhagyását.        
 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Dr.Kiss Györgyné polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Irattár 

 

 

 

 

5. Napirend 

 

Egyebek: 

 

Dr.Kiss Györgyné: 

 

- Az új óvónő bérezésének támogatásáról már volt szó. 

 

- A hivatal fűtéséről: a hivatal három éves kazánja elromlott, az egész fűtési rendszer 

rosszul lett kivitelezve. új kazánt és hőcserélőket kell beépíteni, ami kb. 2-3 mó Ft. Az 

önkormányzat az államtitkárhoz levélben fordul támogatásért erre a célra, esetleg a 

kivitelező megelőlegezi a költségeket hosszabb távra és a jövő évi költségvetésbe 

beépítjük. 
 

 Az ügyrendi bizottság javasolja három kivitelező ajánlatát beszerezni, ami a vagyonrendelet 

szerint is kötelező ennél az összegnél. 
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- Október 2- án helyi értéktár kiállítás Kunszentmártonban délelőtt, délután 15 órától 

idősek napja, ahová meghívom a tagokat is. A kiállításra az arborétumról készült 

képekkel,  helyi írók könyveivel, festményekkel, hangszerekkel, borral, mézzel és egyéb 

helyi termékekkel készülünk. 

 

 

- a fogorvosi alkalmazásának ügyintézése folyamatban van. Tervek szerint egy Kft venné 

át a fogorvosi feladatellátást és annak az alkalmazásában állna a dr. aki a fogorvosi 

tevékenységet ellátja. Heti 20 órában dolgozik majd. 

 
 

Komlós Ferenc: Van-e valakinek a napirendhez hozzászólása, kérdése? Nincs. 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Komlós Ferenc a bizottság elnöke megköszöni a 

részvételt és az ülését bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

Komlós Ferenc  

bizottság elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

     Takács Péterné 

                     bizottsági tag 
 

 


